Column Robben:
Sicco Mansholt
WIERDEN - Burgemeester
en wethouders van
Wierden schrijven
wekelijks een column
voor de website en de
papieren editie van De
Driehoek. Een persoonlijk
getint stukje over
zaken die hij of zij in
de praktijk tegenkomt.
Deze vrijdag is de beurt
aan burgemeester Henk
Robben.

Sicco Mansholt
Deze week was ik met een
Twentse delegatie in Brussel. We bezochten daar de
zogenaamde ‘Open Day’s
van de regio’s’, een soort oploop van regionale bestuurders die zich verdiepen
in Europese kwesties. De
kernvraag is hoe wij in onze
regio kunnen inspelen op
ontwikkelingen die vanuit
Brussel op ons afkomen. In
de hal van het gebouw van
deze
vertegenwoordiging
trof ik een borstbeeld van
Sicco Mansholt. Terecht dat
deze ‘grote Europese Nederlander’ daar geëerd wordt.
Mansholt, die in 1995 overleed, was boer, politicus en
verzetsstrijder.
Als Europees Commissaris
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Burgemeester Henk Robbensprak ooit met Mansholt: ‘Mansholt
Foto: archief
was een bijzondere en ook aardige man.’

voor landbouw (van 1958 tot
1972) stond hij aan de wieg
van het plan Mansholt. Via
dit Europese plan werd de
voedselproductie
binnen
Europa gestimuleerd. Het
idee was dat Europa zijn eigen voedsel moest kunnen
produceren. Het was, vooral
ook in Nederland, zeer succesvol, te succesvol. Er ontstonden grote overschotten,
zoals bijvoorbeeld de boterbergen. Dit leidde aan het
begin van de jaren 80 van de
vorige eeuw tot ingrijpende
maatregelen voor de landbouw, zoals de superheffing
in de melkveehouderij.
En nu, anno 2013 staan wij
weer aan het begin van een
nieuwe fase binnen het Europees Landbouwbeleid, het

afschaffen van de superheffing en op weg naar een meer
duurzame landbouw.
Dit lijkt allemaal ver weg
van de dagelijkse praktijk
van onze mooie gemeente.
Dit is echter geenszins het
geval. De wijze waarop het
platteland vorm krijgt wordt
mede bepaald door het beleid dat in Brussel bedacht
wordt. Kijkt u maar eens
goed om u heen naar de grote groepen melkkoeien, de
boerderij campings, de zorgboerderijen, de varkens en
pluimveestallen, de nieuwe
woningen en lege stallen.
Het resultaat van Europees
landbouwbeleid. Met dank
aan Sicco Mansholt en zijn
opvolgers.
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Gert-Jan Oplaat bij Wederden
WIERDEN - Gert-Jan Oplaat

is gastspreker op de
eerstvolgende bijeenkomst
van de Historische Kring
Wederden, die gehouden
wordt op donderdag 24
oktober aanstaande en
wel in De Marke aan
de Vossenbeltstraat in
Wierden.
Deze bijeenkomst was
oorspronkelijk gepland op
dinsdag 15 oktober maar
moest worden verzet in
verband met het verblijf
van de gastspreker in
Canada. Oplaat vertelt tijdens de bijeenkomst over
een aantal van zijn (vele)
activiteiten in verleden

en heden en ‘als jongen
van de streek’ geheel in
de Twentse Sproake. Hij
gaat onder andere in op
zijn werk als voorzitter
van het Canada-comité
Markelo en de daar mee
gepaard gaande inzet
inzake uitwisselingen tussen Canadese veteranen
en Nederland. Voor deze
inzet werd hij op 15 oktober benoemd tot ereburger
van de stad Chatham in
de provincie Ontario, Canada. Verder gaat Oplaat
in op een aantal van zijn
vele bestuurlijke functies,
waaronder zijn eerdere
werkzaamheden als lid

van de tweede Kamer der
Staten Generaal en die in
het kader van zijn huidige
voorzitterschap van de
Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland.
Uiteraard is een groot deel
van zijn betoog gewijd
aan zijn rol binnen het
gezelschap dat met zeer
veel succes de Ode aan de
Wierdense Revue in vele
theaters. Het belooft een
boeiende avond te worden
met veelzijdige onderwerpen door een zeer begaafd
spreker. Aanvang 20.00
uur; zaal open 19.30 uur.
Toegang 3,50 euro. Donateurs gratis.
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Traditionele jacht weer open
WIERDEN/RIJSSEN -

Op 15
oktober is de jaarlijkse landelijke ‘opening’ van het
jachtseizoen. Met ingang
van deze dag is de traditionele jacht op het haas en
de fazant geopend. Al eerder, 15 augustus, werd de
jacht geopend op de wilde
eend. Andere diersoorten
zoals houtduif en het wilde
konijn zijn het hele jaar bejaagbaar in het kader van
populatiebeheer en schadebestrijding. Leden van de
Wildbeheereenheid (WBE)
West-Twente mogen beheren
en jagen en beschermen in
centraal Overijssel, waarbij
het werkgebied van de vereniging ligt in de gemeenten

Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden.

van menig jager”, legt WBEprman Jan Kreijkes uit.

“In hoeverre de leden van
de WBE West-Twente gelijk
op pad gaan het veld om,
is door iedere individuele jager of jachtcombinatie
zelf te bepalen. Bij de jacht
wordt rekening gehouden
met de terreingesteldheid en
het grondgebruik. Als er nog
gewassen zoals snijmaïs op
het land staan, of nog volop
bladeren aan de struiken
zitten of er loopt nog vee
in de weiden, kunnen soms
redenen zijn om nog even
te wachten. Ook jarenlange
tradities op het platteland
bepalen de ‘jachtagenda’

Jachtseizoen
Het echte jachtseizoen duurt
tot en met 31 december, met
als uitzondering de jacht op
de fazantenhaan en de wilde eend die doorloopt tot en
met 31 januari 2013.
Kreijkes: “Tijdens het uitoefenen van de jacht zal de
jager zich gedragen zoals het
een goed jager betaamd. Rekening houdend met de weten regelgeving, maar zeer
zeker ook met de gedragsen weidelijkheidregels zoals
deze al jaren geleden zijn
vastgelegd blijft de jager onderdeel van de natuur.”
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* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 16-10-13 t/m dinsdag 22-10-13.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
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